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Ao
Instituto Florestal
Secretaria Estadual do Meio Ambiente
São Paulo

Aldeia do Aguapeú, 12 de Agosto de 1997.

Prezados Senhores

Pedimos a compreensão. Atenciosamente,

Depois da conversâ com representântes do lnstituto Florestal nã aldeia do
Aguapeú, em junho / 97, sobre a criação de uma ApA em Mongaguá, a comunidâde
Guarani fez uma Íeunião onde ícou dêcidido o seguinte: nós, a õomunidade ìndígena,
não aceitamos a APA dentro da aldeia. A nossa árêã já é uma área de proiecão
ambiental e pode ser protegida por nós e pela própÍia secrelaria do meio ambiente. pãra
ser meìhor protegida e preciso fazer a demarcação física e a indenìzação para a saída
oos posserros. h com tsso que estamos pÍeocupados.

Pedimos que a APA sejâ feita fora dâ aldeia, mas que se inicie partir do Íio
Aguapeú em direção ao mar. Com certeza, a proteção deve ser rígida, ìmpedindo o
cÍesqmento e o progresso desordenado da Vila Vera Cruz de Mongaguá. lsto ajudaria
na preservâção da região. Por isso pedimos que se faça a ApA do mar até o limite da
aldeia.

9*.^^ 4.r ,ôìt{rb 1,",-^ au!;*--,|
Davi dâ Silva Karai Râtaendy

Cacique
Area Guarani do Aguapeú

Mongaguá - SP

Esse é o desejo da comunidade indígena, representada pelo cacique e pelas
lideranças.
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Ao
Instituto Florestal
Secretaria Estaduai do Meio Ambiente
São Paulo

Aldeia do Aguapeú, 12 de Agosto de 1997.

Prezados Senhores

Pedimos a compreensão. Atenciosamente,

Davi da Silva Karai Rataendy

ÁÍea c::::ïï:oAsuapeú
Mongaguá - Sp

Esse é o desejo da comunidade indígena, representada pelo cacique e pêlas
lideranças.

Depois dâ conversa com repÍesentantes do Instituto Frorestar na ardeia doAguapeú, em junho / 97, sobre a ciiaÉo.de ,r, apÀìr'úonõáãrá, a comunidadeGuarani Íez uma reuniâo ondê Ícou.dêcidido o seguinte: nós, a õÃunroade indígena,não aceitamos a ApA dentÍo da 
_atdeia. n nossã area j;; ì;;';r"" de proteção

?lbj:ljgl " 
p"9":êr protegida por nós e pêta própria secrátaria do Àeio ambiente. para

ser melhor protegida é preciso fazer a demarcação fÍsica e a indenizãção para a saídados posseiros. E com isso que estamos preocupádos.

Pêdimos que a ApA seja feita fora da aldêia, mas que se iniciê partir do rioAguapeú em diÍeção ao mar. bom cêrteza, a proteção devê sei-rÍóroa, impedindo ocrescrmento e o pÍogresso desordenado da Vila Verá Cruz de Mongãguá. lstb ajudariana preservação da regiáo. por isso pedimos que se faça a ApA do"Ãàr até o rimite da




